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Príkazný list riaditeľky školy č. 5/2021 

 

       V zmysle Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 (manuál pre všetky druhy škôl) 

stanovujem základné prevádzkové podmienky (prehľad opatrení vychádzajúc z platnej 

legislatívy)  pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, Duklianska 1, Prešov (ďalej iba „škola“) 

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby udržania bezpečného prostredia 

v škole pre všetkých žiakov a  zamestnancov školy. 

1. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac 

po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič/plnoletý žiak predkladá 

tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1) v printovej podobe 

alebo elektronicky prostredníctvom EduPage (akceptovanie vykoná a evidenciu vedie 

triedny učiteľ príslušnej triedy). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ 

rodič/plnoletý žiak nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje všeobecného lekára pre deti 

a dorast. 

2. Rodič/plnoletý žiak, ktorý prejavil prostredníctvom svojho triedneho učiteľa 

preukázateľný záujem o možnosť dobrovoľného testovania Ag testami v domácom 

prostredí (odporúča sa v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy), si 5 ks 

samotestov vyzdvihne u triedneho učiteľa od 17.09.2021 od 08.00 hod. po dohode 

s triednym učiteľom. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom, žiak 

zostáva doma a rodič/plnoletý žiak kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, 

ktorý mu stanoví ďalší postup a oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu. 

3. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 

v triede (vrátane zamestnancov školy) si môžu uplatniť: 

a. žiaci (zamestnanci školy), ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 

180 dní, 

b. plne zaočkovaní žiaci (zamestnanci školy) alebo žiaci (zamestnanci školy) 

zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 

4. Za žiaka môže rodič/plnoletý žiak oznámiť škole výnimku z karantény predložením 

tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č. 2) v printovej podobe alebo 

elektronicky prostredníctvom EduPage (akceptovanie vykoná a evidenciu vedie triedny 

učiteľ príslušnej triedy). 

5. Ak sa v triede vyskytne žiak (zamestnanec školy) pozitívny na ochorenie COVID-19, 

idú žiaci (zamestnanci školy) do 10-dňovej karantény (PN); okrem tých, ktorí si 

uplatňujú výnimku z karantény. Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od 

posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak: sa u osoby 

v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok 

PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.  

6. Rodič/plnoletý žiak môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich 

vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu 

ochorenia musí žiak predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti 

a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. 
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7. Žiak a zamestnanec školy musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého 

vyučovania. 

8. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou 

riaditeľkou školy a „Písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti“ danej 

osoby (Príloha č. 3).  

9. Povinnosťou žiakov a zamestnancov školy je vykonať ranný filter (meranie teploty). 

10. Povinnosťou žiakov a zamestnancov školy je vykonať pri vstupe do budovy školy 

dezinfekciu rúk. 

11. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci/zamestnanci školy 

nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, 

ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť 

vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby. Upratovanie a dezinfekcia toaliet 

prebieha minimálne 3x denne, resp. podľa potreby. 

12. V miestnosti, v ktorej sa zdržiavajú osoby, musí zodpovedná osoba (učiteľ/zamestnanec 

školy) zabezpečiť časté a intenzívne vetranie. 

13. Rodič/zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška 

a papierové jednorazové vreckovky. 

 

     Týmto príkazným listom sa ruší Príkazný list č. 4/2021. 

 

V Prešove 10.09.2021      RNDr. Hedviga Rusinková 

         riaditeľka školy 
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Príloha č. 1  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách 
a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) 
zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko 
prerušenia výučby v triede. 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka  
Dátum narodenia dieťaťa/žiaka  

Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka  
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka*:   ......................................................................................... 

*vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka 

Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem, že: (označte „X“) 

□ dieťa/žiak nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, 

zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, 
strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, 
vracanie, hnačka), 

□ regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 

dorast dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie, 

□ dieťa/žiak nebol v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte1 s osobou pozitívnou na ochorenie 

COVID-19,2 

□ v prípade ak dieťa/žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí: 

a má menej ako 12 rokov: 

□ si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej republiky 

splnili povinnosti domácej izolácie 14 dní, alebo obdržali negatívny výsledok PCR testu po 5-
tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňujú status plne zaočkovaných osôb3,. 

a má viac ako 12 rokov: 

□ si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 14 dní, alebo 

obdržal negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňuje status 
plne zaočkovanej osôby3. 

 
Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov 
ochorenia dieťa/žiak musí zostať doma a nemôže navštevovať školu. Rovnako som si vedomý(á) 
právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa 
dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
 

V ................................. dňa ................... ........................................................................................ 
 podpis 
 (zákonný zástupca/plnoletý žiak) 

                                                           
1 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo 

fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, 
alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez 
použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Za úzky kontakt sa nepovažuje osoba, ktorá v zmysle definície aktuálne 
platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je považovaná za úzky kontakt (štandardne osoba plne zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala COVID-19). 

2 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k 
nariadeniu karantény. 

3  za plne očkovanú osobu sa považuje osoba: a) najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 
COVID-19. 
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Príloha č. 2  Oznámenie o výnimke z karantény 

Oznámenie o výnimke z karantény predkladám za účelom zachovania prezenčnej výučby pri 
zabezpečení bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach vďaka výnimke 
v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v., ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie 
COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie 
COVID-19. 
 

Oznámenie o výnimke z karantény vypĺňam za: 
□ seba (plnoletý žiak alebo zamestnanec školy, školského zariadenia) 
□ dieťa/žiaka (zákonný zástupca) 
 

Meno Priezvisko plnoletého žiaka alebo 
zamestnanca školy, školského zariadenia:* 

 

Meno Priezvisko zákonného zástupcu 
dieťaťa/žiaka:* 

 

Meno Priezvisko neplnoletého dieťaťa/žiaka:* 
 

 

Škola/školské zariadenie:* 
 

 

* v tabuľke vyplníte údaje dotknutých osôb. 

V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v. informujem, že 

______________________________________ spĺňa podmienky výnimky z karantény: 
  MENO A PRIEZVISKO 

- je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou schémou, alebo 

- je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s jednodávkovou, alebo 

- je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá 

dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania 

ochorenia COVID-19, alebo 

- prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej 

klinické príznaky ochorenia. 

Ak ide o dieťa/žiaka, môže škola alebo školské zariadenie spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára 
na základe § 11 ods. 6 písm. a) bod 7. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel zabezpečenia ochrany zdravia detí a žiakov 
a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia. 

Ak ide o zamestnanca školy môže škola alebo školské zariadenie spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného 
formulára na základe čl.6 ods.1 písm. e) a čl.9 ods.2 písm. c), g), i) smernice GDPR v rozsahu tu uvedenom, na 
účel zabezpečenia  ochrany zdravia detí a žiakov a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia. 

 

 

Dňa .......................... v .............................. .................................................... 
 Podpis 

 (zákonný zástupca/plnoletý žiak/zamestnanec) 
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Príloha č. 3  Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti 

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie 

v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 

písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko 

prerušenia výučby v triedach. 

Meno a priezvisko   

Dátum narodenia   
Adresa trvalého pobytu  

 

Vyhlasujem, že: (označte „X“) 

□ nemám ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená 

telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata 

čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, 

vracanie, hnačka), 

□ regionálny úrad verejného zdravotníctva ani všeobecný lekár mi nenariadil karanténne 

opatrenie, 

□ nebol/a  som v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte4 s osobou pozitívnou na ochorenie 

COVID-19,5 

□  v prípade, že som bol/a za posledných 14 dní v zahraničí, tak som po vstupe na územie Slovenskej 

republiky splnil/a povinnosť domácej izolácie 14 dní, alebo obdržal/a negatívny výsledok PCR testu 

po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňujem status plne zaočkovanej osoby6. 

Som si vedomý/á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý/á, že 

by som sa dopustil/a priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov. 

 

V............................... dňa: .............................                   ............................................................                         

                  Podpis  

                                                           
4 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo 

fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, 
alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez 
použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Za úzky kontakt sa nepovažuje osoba, ktorá v zmysle definície aktuálne 
platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je považovaná za úzky kontakt (štandardne osoba plne zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala COVID-19) 

5 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia a k nariadeniu karantény 
6  za plne očkovanú osobu sa považuje osoba: a) najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti 

ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od 
prekonania ochorenia COVID-19 


